
www.acessaber.com.br 
 

ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia:  

 

Site dispõe gratuitamente um acervo de 80 mil aquarelas dos séculos 15 ao 19 

As imagens exploram temas como paisagens, natureza, botânica e zoologia, estão organizadas 

por local, e incluem dezenas de quadros pouco conhecidos do Brasil 

 

O site The Watercolour World está reunindo mais de 80 mil pinturas aquarela dos anos 

1400 até 1800. As autorias são diversas, assim como os temas, que englobam a fauna, flora, 

paisagens marítimas e terrestres e até pessoas. 

"As aquarelas são um registro de valor inestimável do mundo antes da fotografia", disse 

Javad Marandi, presidente do conselho consultivo da The Watercolour World, em comunicado à 

imprensa. 

As pinturas aquarelas já foram vistas como menos dignas do que a arte clássica, porque 

muitas vezes lidavam com flores e belas paisagens, algo considerado como irrelevante. Mas 

conquistaram seu espaço em uma época _____ que a fotografia ainda não existia, possibilitando 

que os artistas documentassem o mundo ao seu redor. 

Dirigido por uma instituição de caridade com sede no Reino Unido, o site da The 

Watercolour World seleciona essas obras históricas de coleções privadas e públicas, e as 

disponibiliza para todos. A navegação é de fácil acesso, podendo ser filtrada por tema, artista, 

data e país. 

Disponível em: <https://aventurasnahistoria.uol.com.br>. 

 

Questão 1 – Na passagem “Site dispõe gratuitamente um acervo de 80 mil aquarelas [...]”, há 

uma preposição. Identifique-a: 

(     ) “gratuitamente” 

(     ) “um” 

(     ) “de” 

 

Questão 2 – Em “As imagens exploram temas como paisagens, natureza, botânica e zoologia 

[...]”, o termo “como” é: 

(     ) um advérbio que indica intensidade. 

(     ) uma preposição que indica exemplos. 

(     ) uma conjunção que indica comparação. 
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Questão 3 – Na oração “[...] estão organizadas por local [...]”, a preposição “por” exprime: 

(     ) modo 

(     ) causa 

(     ) assunto 

 

Questão 4 – Analise atentamente as frases. Logo após, assinale aquela em que o vocábulo 

grifado é uma preposição: 

(     ) “As autorias são diversas, assim como os temas, que englobam [...]” 

(     ) “[...] muitas vezes lidavam com flores e belas paisagens [...]” 

(     ) “[...] o site da The Watercolour World seleciona essas obras históricas [...]” 

 

Questão 5 – No segmento “[...] a fauna, flora, paisagens marítimas e terrestres e até pessoas.”, o 

“a” desempenha a função de: 

(     ) preposição  

(     ) artigo definido 

(     ) pronome pessoal oblíquo 

 

Questão 6 – Em “[...] Javad Marandi, presidente do conselho consultivo da The Watercolour 

World [...]”, as contrações (preposição “de” mais artigo definido) compõem: 

(     ) um aposto 

(     ) um vocativo  

(     ) um adjunto adverbial  

 

Questão 7 – Observe este fragmento: 

 

“Mas conquistaram seu espaço em uma época _____ que a fotografia ainda não existia [...]” 

 

O espaço acima deve ser preenchido com a preposição: 

(     ) “em” 

(     ) “por” 

(     ) “para” 

 

Questão 8 – As preposições, analisadas ao longo das questões anteriores, estão presentes no 

texto que tem o objetivo de: 

(     ) noticiar um fato. 

(     ) expor uma opinião. 

(     ) divulgar um evento. 


